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Kære læsere
Så er det efterår igen. Dagens længde
aftager støt, og jeg bliver bare ikke træt
af at kigge på himlen, hvor sol, skyer
og byger afløser hinanden mod himlens blå, og regnbuernes flotte farver.
Tusmørket kommer tidligt, og vinterens
klare stjerner bliver sigtbare i øst i løbet
af aftenen. Naturen er næsten vinterklar
- og så er det tid til hygge.
Årets sidste sogneblad indeholder
omtale af nogle af de mange aktiviteter
i Gammel og Ny Sogn.
Det er fantastisk at opleve, hvor meget
der sker i vores lille samfund, og alt det
kunne ikke lade sig gøre uden de mange
frivilliges store indsats! Naturens dag,
kunstudstillinger og ferniseringer,
Banko Karl, Idrættens Dag og mange
andre aktiviteter viser, at der er gang i
Holmsland.
God læsefornøjelse!
Sjoerd Jacob Johannes Both
Formand for Holmsland Sogneforening
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Sogneparken Sogneskoven
Sogneparken i Kloster er i sin tid anlagt
med solid arbejdskraft og gode intentioner.
Håbet har været, at stedet skulle blive et
rekreativt område, hvor borgerne kunne
samles og slappe af.
Den har vokset sig livskraftig med høje
træer og masser af grønt for øjet – ja
måske endda for meget grønt!.
Men nu til sagens kerne:
Siddende bestyrelser med hjælp af enkelte klosterboere har årligt brugt en dag
i efteråret på at forskønne sogneparken
med fældning af træer, tilbageklipning
af buske, lugning af fliser på torvet osv.
Problemet er bare, at ”naturen” er
stærkere end os. Det er meget arbejdskrævende at holde stedet, så man med
rimelighed kan kalde det en park.
En park kræver langt mere arbejde end der hidtil er lagt i pasningen.
Djævelen ligger som bekendt i detaljen,
og man har naturligvis ikke de samme
forventninger til en skov som til en park.
Så måske ville ”Sogneskov” være en
mere passende betegnelse.

Med ansvaret skulle så følge retten til
at definere, hvilken grad af pleje, man
kunne stå inde for.
Vi håber der vil være nogle, som vil
hjælpe os med at finde en formel, så
parken/skoven kan blive til glæde for
flest muligt.
På bestyrelsens vegne
Hans Jørn
Opringninger på tlf.
9733 7020/2172 8691
eller mail hj.ib@tdcadsl.dk
modtages med glæde!

Det ville derfor være fantastisk, hvis der
kunne samles en gruppe af interesserede
borgere med lyst til at engagere sig i
pasningen af vores ”grønne hjerte”.
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Velkommen Her
i ”nye klæder.”
Mange kontakter og mange oplevelser
blev os forundt i forbindelse med projektet Velkommen Her, som kørte fra
efteråret 2016 til sommeren 2017.
Mange gode bånd og kontakter blev
knyttet, og ved afslutningsfesten i
Holmsland Idræts-og Kulturcenter i
april, sagde vi til hinanden. ”Det slutter bare ikke her. Noget, som har været
så værdifuld for alle parter, fortjener at
udvikle sig.”
Det tror vi det gør, når Velkommen Her
igen affyrer startskuddet d. 13. november 2017.
I samarbejde med Holmsland Idræts- og
Kulturcenter etableres et mødested, hvor
udlændinge kan komme for at tale dansk
og komme for at møde herboende eller
andre tilflyttere. Det er et ønske at stedet med tiden kan blive et samlingssted
for kulturel udveksling, hvor vi i fællesskab tager ansvar for og får glæde af
dette møde mellem forskellige kulturer.
Projektet kommer til at køre som et cafe-tilbud hver mandag aften fra kl. 18.30
til 20.30. Alle børn, unge og voksne er
meget velkommen. Et hold på 2-3 herboende vil være med disse aftner, og der
bliver mulighed for at tale dansk, at modtage lektiehjælp (flere af østeuropæerne
går til undervisning på VUC), at snakke
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om aktuelle emner og ikke mindst at
knytte kontakt til nye tilflyttere.
Velkommen Her får til huse i lokalet i
forbindelse med centerets cafeteria,
og der ligger nu en opgave i at søge
midler til indretningen af stedet, som
selvfølgelig frit kan benyttes af centeret
til andre formål.
Det er vores håb, at alle vil være med
til at udbrede kendskabet til dette mødested for forskellige kulturer. Giv os et
praj eller fortæl videre, hvis I har fået
nye ansatte, nye naboer eller nye kolleger, som kunne være interesseret i at
være en del af det nye Velkommen Her.
Hvad skal stedet hedde? Gode forslag
modtages gerne, men måske skal vi lige
løbe projektet i gang, før vi finder det
navn, som kan være dækkende for de
mange aktiviteter.
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Et bytte bøger sted
i forbindelse med mødestedet
Holmsland Sogneforening blev midt i
september kontaktet af Grønbjerg Sogneforening, om vi var interesseret i at
overtage et varelager i form af bøger
til et ”bytte bøger” sted. I Velkommen
Her greb vi chancen for at etablere
sådan et sted med bøger i tilknytning til
mødestedet for Velkommen Her, som er
beskrevet ovenfor.
Holmsland Sogneforening modtager også
rigtig mange bøger til salg på loppemarkedet, så her er der en oplagt mulighed for
at samarbejde om, at gode bøger kommer
i omløb og bliver læst af mange.

”Bytte bøger” stedet bliver
indrettet i centeret, i det tidligere kontor
ved den blå dør med mulighed for med
tiden at vokse sammen med mødestedet. Gennem den blå dør er der åbent og
fri adgang fra morgen til aften.
Etableringen af selvbetjeningsbiblioteket er undervejs, og vi håber på en
åbning af denne mulighed for adgang
til læsestof inden jul. Herom opslag på
holmsland.dk, i Centeret, ved Brugsen,
på HIMS og facebook.
Vi glæder os til at kunne invitere jer alle
til indvielse af Velkommen Her mødestedet og Holmslands nye bibliotek.
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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Holmsland Sogneforenings

Loppemarked
Rigtig mange fine effekter bliver i årets
løb afleveret i genbrugscontaineren på
Kloster Genbrugsplads. Rigtig mange
læs bliver herfra kørt til vores lagerplads på Bandsbyvej 32 og rigtig mange
flittige mennesker tager her en tørn med
at færdiggøre de to årlige markeder,
som afholdes med salg for øje.
Mange effekter bliver omsat til et
pænt beløb - årligt omkring 40 000
kr. til sogneforeningens kasse. Resten
forsøger vi på bedste måde også at
give et nyt liv. Kirkens Korshær fra
både Hvide Sande og Ringkøbing,
Red Barnet, flygtningekoordinatoren
i Ringkøbing, Y’s Men Ringkøbing,
Kloster Børnehave og Holmbohjemmet
har her efter oktobermarkedet været på
besøg og har forsynet sig med, hvad
de har kunnet bruge. Når krocketfolket
igen til foråret er klar til at drikke kaffe
i det fri, bliver det også siddende ved et
flot genbrugshavebord.

/ Sogneforeningen nu tager initiativ til
at oprette et «bytte bøger» sted i samarbej-de med Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Biblioteket får til huse i centeret og skal fungere efter princippet:
Man kommer og ta’r en bog og sætter en anden i stedet - og det skal helst
foregå således, at bogreolerne aldrig
tømmes for bøger.
Det er ligeledes muligt her at aflevere
bøger, ligesom der fortsat kan afleveres
i containeren på genbrugspladsen. Der
gives senere besked om åbning og
reglerne for dette udlån på holmsland.
dk, på HIMS, på facebook, på opslag i
Centeret og Brugsen.

Loppemarkedet modtager mange bøger
og tak for det. Nogle bliver solgt, men
alligevel har vi været nødt til at smide
til afbrænding, hvad føles helt forkert.
Bøgerne fortjener et nyt liv, og derfor
hilser vi med glæde, at Velkommen Her
7

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Loppemarkedet har efterhånden en
større samling af tallerkner og glas, som
vi gerne udlåner til en havefest eller
lignende. Desuden er det også muligt, at
komme ud og kigge på lageret mellem
markedsdagene, hvis man lige pludselig
står og mangler f.eks. en barnevogn eller et par rulleskøjter.
Vi vil i den kommende periode være
mere kritisk med, hvad vi oplagrer af
tunge møbler. Især store polstrede sofaer og tunge spisestuesæt har kun givet
ondt i ryggen, men desværre ingen
penge i kasse.
Endnu en gang tak for jeres støtte til
loppearbejdet. Bliv endelig ved med at
aflevere brugbare effekter.
Vi har, trods skarp konkurrence på dette
område, stadig lyst og mod på at arbejde med genbrug.

Naturen
holdt åbent hus
på Røjklit Havn
Naturens Dag – den årlige mærkedag
for naturoplevelser for børn og voksne
– blev afholdt i fint vejr. Et par byger
kunne ikke ødelægge den gode stemning. Alle frivillige og alle gæster var
topmotiverede for at få en rigtig god
søndag.
Naturen blev hørt, set, mærket, duftet,
følt og der var nok af den.

Venlig hilsen Loppeholdet.

De mange gæster - i nærheden af 400 –
og alle frivillige bidrog aktivt og viste
stor interesse og imødekommenhed.
Der blev afprøvet nye muligheder også
til fællesspisningen. 160 gæster var
bænket i det store telt, hvor menuen var
145 kg helstegt pattegris. Stegemester
Jens Bukholt med hjælpere tændte op i
de to grill kl. 9 søndag morgen. Igennem
hele dagen blev ”Øffe og Møffe” passet
8
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og plejet, vendt og drejet og smurt med
balsamico, olie og gode krydderier. Jens
Bukholt-teamet skabte en spændt forventning til det fælles måltid – og alle
forventninger blev indfriet til fulde.
Mange nye kontakter bliver skabt sådan
en dag. Det er der rig lejlighed til på gåturene, på busturene og på sejlturene
– og selvfølgelig på pladsen i Røjklit
Havn. Vi får indblik i de forskellige
foreningers liv og lærer nyt om, hvad
foreningerne også kan. Flere foreninger
kan fortælle, at de har fået nye medlemmer netop på Naturens dag.
- Og sådan udvikler Naturens Dag sig.
Nye ideer fødes, nogle griber ideen og
andre følger den til dørs. Det giver god
energi, og sådan går og kommer aktiviteterne til indholdet af dagen. I år var
der nyheder i form af strik i det fri, pilgrimsvandring, yoga i det fri og mountainbikeløb.
Dagen blev åbnet med maner af skovfoged Torben Mortensen og han fik hjælp

af Holmsland Skole. Skolen havde nemlig formået at oprette et skolekor til dagens anledning. Børnene sang, så det var
en lyst. En dejlig start på dagen, tak.
Skolebørnene var igen med til at afslutte dagen ved en lille gudstjeneste.
Minikonfirmanderne havde sammen
med sognepræst Ole Lange lavet et alter i europaller og med et flot maleri.
Børnene havde med stor iver malet
guds veje og kræfter, og denne mangfoldighed var temaet i den lille gudstjeneste.
Alle arrangører glæder sig over den velvillighed, vi møder alle vegne. Der er så
mange ting, der kan lade sig gøre. Vi vil
sige stor tak til alle, der har bidraget til
Naturens Dag.
Se alle billeder på holmsland.dk under
ARKIV.
Arrangørerne på vegne
af de 7 foreninger
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Teatret OM søger
deltagere på
Holmsland

dage laver deltagerne sammen en festival, hvor alle bytter kunst og kulturoplevelser med fokus på de små historier, der findes blandt alle nationaliteter
på Holmsland.

- til et projekt om migration i lokalsamfund med sange, danse, teater
og mad.

Velkommen Her inviterer til en aften,
hvor I kan møde folk fra Teatret OM og
høre mere om festivalen. Mere herom
senere.

Sammen med børn og voksne vil Teatret OM udvikle ideer til, hvordan vi
kan bruge kunst og kultur til at skabe synlighed og dialog mellem forskellige kulturer.
”Nye historier, sange, lege, danse kommer frem. Vi lærer af hinanden, vi
spiser, griner og forundres sammen. Vi
mødes”, siger Teatret OM om projekt
LightHouses. Kom og vær med!
Teatret OM håber på deltagere fra
Velkommen Her-gruppen; men også gerne fra andre af de mange nationaliteter
på Holmsland.
Hvem har lyst til at være med? Hvem
har lyst til at dele en sang, en dans, en
god opskrift eller noget helt andet?
I februar og maj 2018 arrangeres små
kulturaftener og workshops ”Smag på
verden”.
I august/september 2018 inviterer Teatret OM til ”byttehandler”. Over et par
10

Kontakt Teatret OM:
Tine Madsen, mobil 30132445;
Annemarie Waagepetersen
mobil 51245778
Venlig hilsen
Velkommen Her

Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS
TØMRER & BYGNINGSSNEDKER
Bandsbyvej 42 • Holmsland • 6950 Ringkøbing
97 32 27 55 • 40 16 28 55 / 97 33 70 90 • 20 22 77 90

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00

Træflis
Flisning udføres af læbælter, skov og haver

Salg af flis og brænde
Holmsland Flis- og Brændeservice
v/ Svend S. Jensen
Klostervej 75 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 33 75 41 • 40 44 75 41

Salg

af juletræer & pyntegrønt
Svend S. Jensen

97 33 75 41
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Idrættens Dag

Vi startede med fælles opvarmning.
Mads fik virkelig pulsen op hos alle.
Derefter var der mulighed for at prøve
både krocket, crossfit, håndbold, fodbold, spinning, gymnastik, spring, gulv
curling, hockey, skydning og badminton. Listen var lang, dejligt at se at alle
både store og små deltog med stor entusiasme i alle sportsgrene.
Dagen blev afsluttet med en fælles
frokost.

Lørdag d. 16. september inviterede
HGU og Centeret til idrættens dag. Vi
ville gerne give alle en mulighed for at
prøve kræfter med de sportsaktiviteter,
man kan dyrke i og omkring Kultur- og
Idrætscenter. Omkring 100 friske børn
og voksne mødte op til en dag med
skønt vejr, masser af sport, fællesskab
og hygge.

Tusind tak til alle der deltog, vi håber på
endnu flere næste gang. Og en speciel
tak til de mange frivillige, der gjorde
denne dag mulig.
Centerets og HGUs bestyrelser
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Fyraftenstræning
for kvinder
På idrættens dag fik en gruppe kvinder
smag for spillet gulv hockey, og derfor opstod holdet Fyraftenstræning for
kvinder.
Hver fredag eftermiddag kl. 16.30
mødes der på nuværende tidspunkt ca.
12 kvinder til 30 min. spinning med instruktør Malene Pedersen efterfulgt af
30 min. hockey i høj fart. Det er et hold
hvor pulsen kommer op, men også et
hold, hvor der er vægt på sjov og hygge.
Og alt imens kvinderne træner, leger
børnene i alle aldre i hallen.

CrossFit
CrossFit er en træningsform, hvor det
gælder om at være alsidig i sine evner.
Når du dyrker CrossFit, styrker du
mange forskellige dele af din krop på
en gang!

I foråret startede HGU med CrossFit, det
var et hold med få, men engagerede deltagere. Her i efteråret er vi startet op igen
og denne gang er deltagerantallet heldigvis steget. Vi spænder bredt aldersmæssigt, og en enkelt mand har også valgt at
prøve kræfter med CrossFit.
Holdet er under kyndig ledelse af Mads
Bæk Jørgensen, der sørger for, at alle
øvelser bliver udført korrekt. Der er garanti for høj puls og intensitet.
Der er stadig plads til flere, så mød op
i hallen mandag aften kl. 19.30 og få
trænet hele kroppen.

Nyt fra Holmsland
Krocket klub
Så er efteråret over os og vi har igen
fået normaltid på uret. Det betyder så
for krocketspillere, at vi starter vores
spil kl. 13.00. Kaffepausen rykker vi
også frem til kl. 14.30, så man kan nå
et spil eller to herefter inden det bliver
13
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så mørkt, at man ikke kan se farven på
kuglerne.
Vi har i den forgangne sæson spillet på
vores sædvanlige baner, som HGU har
stået for klipningen af. Det har fungeret
rimeligt, men den ugentlige klipning
hver mandag bliver let en pligt, som man
som frivillig synes er en belastning. Vi
har dog også på nogle dage flyttet vores
baner op på det grønne område syd for
centeret. Her er det så i nogle situationer faldet sammen med træningsdage for
fodboldspillerne. Det har dog ikke givet
problemer i den forbindelse.
HGU er dog meget indstillet på, at krocketklubben vil spille på det grønne område syd for centeret, idet dette vil løse
problemerne med klipning af græsset.
Vi har i den forløbne periode deltaget i
Kommunemesterskabet i Rækker Mølle
den 25. august. Vi var dog ikke så heldige/dygtige som sidste år, idet det ikke
blev til vindere fra Holmsland Krocket i
de rækker, hvor vi deltog.
14

Klubbens klubmesterskab blev i år afviklet om eftermiddagen torsdag den
14. september. Gunhild og Birgit havde
forberedt arrangementet og bød på
kamp i tre rækker. Vejret viste sig fra
en positiv side med solskin hele eftermiddagen.
Da kampene var færdigspillet, blev
der budt på kaffe med kringle, der blev
sponseret af DagliBrugsen. - Tak for
altid fin hjælp ved vores arrangementer.
Der blev fundet en klubmester for hver
af de tre rækker, og her var der også
præmier, som DagliBrugsen også havde
leveret til en special fin pris.
På første billede ses de tilmeldte spillere
til klubmesterskabet og på næste side
ses de tre mestre, Klara, Erik og Viggo.
Klubben har i år ikke været så aktiv ved
at deltage i klubstævner ved klubberne
i Vestjylland. Der har været mere end
20 stævner fra Thyholm og Harboøre i
nord og Lyne i syd.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Gymnastik
Så er gymnastiksæsonen endelig i gang
igen. Alle hold er startet op med glade
og entusiastiske deltagere. Dejligt at
mærke stemningen på alle hold. Det er
dog ikke for sent at komme med, så på
næste side er holdoversigten til de, der
stadig kunne have lyst.

Der har været arrangeret bustur til Gilleleje, hvor godt 50 spillere deltog, heriblandt også et par her fra klubben.
Denne tur vil blive gentaget i 2018,
hvor tilmeldingsfristen er 31. december.
Her i Vestjylland er der nu kun julestævnet 5. juledag i TIM. Her plejer
klubben at deltage med flere spillere, og
det vil også ske i år.

Forårsopvisningen vil være søndag
d. 18. marts 2018 – så sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

Indoor Cycling
17/18

Kom og vær med hvis det lyder interessant.
Vi har det altid godt, så kontakt
Viggo Kofod
3097 0080
Sæsonen er nu godt i gang, og der er
rigtig fin søgning til alle hold. Vi er så
heldige at se mange gengangere, men
måske endnu heldigere er det, at en del
nye har fundet vej til vores fantastiske
Spinnings-faciliteter.
15
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Gymnastik 17-18
Holdnavn

Dag

Bøllespirerne 1 - 3 år
m/forældre
Spilopperne 3 - 5 år

Tirsdag 16.30 - 17.45

Gym for sjov 0. - 2. kl.

Tirsdag 15.15 - 16.30

Mandag 15.45 -17.00

Trænere

Anne Karina Mikkelsen
Sophie A. Mcghee
Jeanette Bækdal
Frederikke Grønberg

16+

Nina Aarup
SFO
Mandag 17.00 - 18.15 Emma Susgaard
Klara Lockey
Spring:
Signe Hansen
Mette Bjerregaard
Mandag 18.15 - 19.30 Cecilie Agnete Jensen
Cecilie Knoth
Asger Nohns
Jacob Lykke
Patrick Jørgensen
Tirsdag 19.00 - 20.15 Nanna Enevoldsen
Dorte Mathiasen
Tirsdag 17.45 - 19.00 Jeanette Bækdal
Caroline Grønberg
Mandag 20.45 - 22.00 Fælles ledelse

Crossfit

Mandag 19.30 - 20.45 Mads Bæk Jørgensen

Begynder spring 3. - 5. kl.

Junior mix 6. kl. og op

Træning med effekt
Ingen så seje som os

Hjælpetrænere Opstart

Heidi Jensen

Louise Hillebrandt
Emilie Andersen
Caroline Bækdal
Line Palnov
Maria Jensen
Line Tøt Thomsen
Morten
Damsgaard
Christina Sandgrav
Mette Vogt
Kathrine Klokker
Rikke Rose (til jul)

Uge 43
Uge 43

Uge 43

Uge 43
Marianne
Jørgensen
Mette Spaabæk
Marian Jeppesen

Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052

DAMER  HERRER  BØRN
16

Uge 43

Uge 40
Uge 40
Uge 40
Uge 40
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Vi har som tidligere nævnt fået uddannet endnu en instruktør - Nina Mortensen - og det har hele tiden været meningen, at hun skulle starte et nyt hold
op for begyndere. Det har været en stor
succes og trukket en del nye til, så vi
kunne hurtigt konkludere, at behovet
helt sikkert været der.
Mads, Nina & Marlene

Fodbold
Også indendørssæsonen i fodbold er
startet godt op. På alle hold deltager
friske og oplagte børn, der brænder for
fodbolden. Vi har dog været nødsaget til
at lave små ændringer i træningstiderne
for nogle hold. Disse ændringer træder
i kraft fra d. 16/11, se de røde markeringer i planen overfor.
De første kampe spilles allerede i november. Vi glæder os til at se resultaterne.

U7 drenge
U9 drenge
U10 piger
U11 drenge

første kamp kl. 09.15
første kamp kl. 11.00
første kamp kl. 13.10
Indendørsfodbold 2017/18
første kamp kl. 15.10

Fodbold for små fødder/ U7 drenge+piger
Årgang:
Træner:
Trænere:

10-11-12-13
Onsdag 16:30 – 17:45
Marian Jeppesen, Mikkel Frich, Aksel Susgaard

U9 drenge (træner sammen med U11 drenge)
Årgang:
Træner:
Trænere:

08-09
Torsdag 16.30 – 18:15
Torben Mortensen, Mette Spaabæk Lauridsen

U10 piger
Årgang:
Træner:
Trænere:

07-08
Onsdag 17:45 – 19:00
Mikkel Frich, Aksel Susgaard

U11 drenge (træner sammen med U9 drenge)
Årgang:
Træner:
Træner:

07
Torsdag 16:30 – 18:00
Torben Mortensen, Mette Spaabæk Lauridsen

U12/13 piger
Årgang:
Træner:
Trænere:

05 – 06
Torsdag 18:00 – 19:00
Kim S. Jensen

Har I spørgsmål, kontakt

Mathias W. Hansen
Tom Poulsgaard
Jesper Nielsen
Anita Jensen

4047 6760
2334 5080
2392 6166
2046 4038

Den 21. januar 2018 er der fodboldstævne i Centeret, vi håber på at se
rigtig mange tilskuere, som vil støtte op
om vores fodboldbørn. Alle hold spiller
mere end en kamp på dagen, men hvert
hold spiller færdig før næste hold går i
gang.
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Fyrværkerisalg

chance for at få trænet deres tyskkundskaber.

Igen i år afholder HGU fyrværkerisalg.
Sidste år valgte vi at flytte vores udsalgssted til Søndervig i et samarbejde
med Søndervig Centerforening, og det
må vi sige var en stor succes.

Også i år har vi udsalgssted på torvet i
Søndervig (Badevej 1).
Glæder os til at tage i mod rigtig mange
glade kunder.

Som alting nyt krævede det ekstra arbejde, men alle frivillige ydede en stor indsats, og aldrig har overskuddet været så
stort. Dejligt at så mange lokale kiggede
forbi vores telt og sælgerne fik en god

Åbningstider:
Torsdag d. 29/12 kl. 12.00-18.00
Fredag d. 30/12 kl. 12.00-19.00
Lørdag d. 31/12 kl. 11.00-15.00

Arbejdsdag i
Holmsland
Friluftslaug

ikke, at det er slut med roture. Med det
rette udstyr kan man nyde fjordens ro
og det særlige lys længe endnu.
Arbejdsgruppen siger tak for i år og på
gensyn i svømmehallen.

Nu kan vinteren bare komme.
Lørdag d. 4. nov. var mange fra klubben mødt op til en arbejdsdag i havnen.
Broen blev taget op, al ukrudt blev fjernet på området ved vaskeplads og trailerplads og madpakkehuset blev fejet oppe og nede, før vi kunne nyde en
sildemad som afslutning. Lidt vemodigt
at sæsonen nu er slut. Det betyder dog

Holmsland Friluftslaug
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Fakkeloptog

Kajak tur rundt
om Skagens Gren

Søndag d. 5. nov. 2017 var Holmsland
Friluftslaug inviteret til at være med i
fakkeloptog i anledning af ”Move for
Life” – hvor Kullturhovedstad 2017
satte fokus på bevægelse.

den 16. – 17.
september 2017

i mørket på land og på vand

Rundt i regionen var der mange små indslag, hvor bevægelse og kultur blev slået
sammen. I Ringkøbing gik fakkeloptoget fra Fiskehuset – lang Fjordstien og
tilbage til rådhuset. Vi var 10 roere afsted fra Røjklit og sammen med roere
fra Ringkøbing, fulgte vi optoget langs
Fjordstien med oplyste kajakker.
Et flot syn i solnedgangens skær og en
god oplevelse rigere.
Holmsland Friluftslaug

Årets sidste planlagte kajaktur gik til
Kandestederne, 12 km syd for Skagen
på vestkysten. Formålet var at ro fra
Kandestederne og nordpå med et stopover ved Gl. Skagen, runde Skagens
Gren, besøge Skagen og ende op på
kysten ved Hulsig, på Østkysten overfor, hvor Kandestederne ligger på vestsiden. Alt afhængig af vejret kunne
turen blive omvendt eller måske forkortet eller delt over 2 dage, så vi kunne
ro i sikkerhed.
Aase, Niels, Charlotte, Erik Knudsen,
Helen og Egon mødtes i sommerhuset
i Kandestederne fredag til aftensmad,
et glas rødvin og fintuning af planen for
næste dag.
Hjemmesiderne Yr.no, DMI og diverse
andre vejr- og sejlads hjemmesider var
med spænding blevet studeret meget
nøje op til weekenden og efterhånden,
som den nærmede sig ændrede vejret
sig sørme til det bedre, så efterårets suverænt bedste ro-vejr faldt samme med
vores tur. Vejrudsigten for næste dag
meldte meget let østenvind, næsten ingen strøm og høj sol. Det var perfekt, vi
kunne således ro i læ på det store Ves19

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

terhav og forhåbentligt runde Grenen
uden for store bølger.
Glade og forventningsfulde gik vi til
køjs og vågnede op i endnu bedre vejr
end vejrudsigten havde spået, så morgenmaden var hurtigt overstået og kajakker og udstyr blev bragt ned til
stranden. Charlotte, Niels, Erik og Egon
satte ud og kom rimeligt tørre gennem
dønningerne og satte kursen mod Gl.

Skagen. Vi roede 2-300 m fra kysten
så vi var fri for knækkende dønninger,
som således kun næsten umærkeligt hævede og sænkede os uden at forstyrre roningen.

Det var rigtig, rigtig fint og dejlig lunt rovejr, og turen skred godt frem blandt de
mange sortænder og havlitter, og nogle
20
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få måger. Efter et par times roning nåede
vi Gl. Skagen og landede ud for solnedgangskiosken. Aase og Helen ventede
med formiddagskaffen med alt til faget
hørende.

nåede Hulsig Strand sidst på eftermiddagen og kunne også her lande uden
problemer og læsse kajakkerne på bilerne og køre tilbage til sommerhuset, til
lidt fortjent fast og flydende til ganen.

Helen og Niels byttede plads på næste
etape af turen, hvor vi skulle runde
Grenen. Selvom der ikke var meget vind
vidste vi, at bølgerne kunne være slemme
og høje, der hvor Skagerrak og Kattegat
mødes, så vi var lidt spændte. Etapen
startede godt, og da vi var kommet lidt
nordligere blev kursen næsten stik øst
hen langs med Jyllands nordligste punkt
og vi begyndte at kunne se bølgerne med
hvidt, som vi skulle igen-nem ved selve
Grenen. Det så ud til at kunne blive ret
spændende. Især med alle de folk, der
myldrede rundt på stranden, og hvem
havde lyst til at kæntre foran alle dem.

De tapre piger nåede at få en dukkert
i det friske vand, før vi kørte hjem til
sommerhuset.
Næste dag viste sig også at byde på det
bedste kajakvejr man kunne tænke sig,
så for at udnytte vores næsten helt usandsynlige vejrheld besluttede vi at ro de
godt 10 km til Skiveren strand på vestkysten for at få en is. Så tilbage til sommerhuset og pakke sammen og retur til
Vestjylland efter en veloverstået tur uden
uheld og med super vejr.
Med venlig hilsen,
Helen & Egon, 171029.

Selvom bølgerne nok var højere end de
så ud og helt ukoordineret kom fra alle
retninger, nåede vi alle igennem uden at
kæntre og kunne tørre sveden af panden
med endnu en checkmark in the book.
Vi roede i det lidt mere oprørte vand på
vindsiden af Grenen mod en tiltrængt og
lidt sen frokost ved Skagen Havkajaks
klubhus lige syd for Skagen Havn, hvor
vi kunne sidde og nyde solen og maden.
Sidste etape gik i det urolige vand mod
Hulsig små 10 km mod syd. Helen og
Niels havde igen byttet plads, og vi
21
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CenterNyt
Vinteren er ved at være over os, det er
blevet koldere og i centret er der stor aktivitet, der er kommet rigtig godt gang i
hallen og i multisalen sker der også en
hel del. Så vi ser frem til en meget travl
og skøn vinter.

Spis og gå hjem

Er igen startet op om tirsdagen fra kl.
17:00 – 19:00
Vi har ansat Bente, der er uddannet kok,
i centret, så det igen kan dufte godt af
hjemmelavet mad.

En stor tak til alle der var med til at gøre
Banko showet til en succes, det var en
fantastisk dag og en kæmpe reklame for
Holmsland.

Wannasport

Er det nye i hallen. Man downloader en
app på sin telefon og der igennem booker en ledig time i hallen. Vi har badminton på og hvis man booker 5 baner har
man hele hallen i en time. Der er skema
over tider og betaling i Wannasport, så
der er nemt at gå til. Sidder i hjemme en
søndag og vejret er dårligt, så se om der
skulle være en ledig time til aktivitet.

Den første aften med fællesspisning var
der 48 tilmeldte, en rigtig hyggelig aften
med stegt flæsk. Det er dejligt, at der er
så mange der vil støtte op. Der er stadig plads til flere, så kom endelig op og
vær med. Der bliver snakket og hygget.
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CenterNyt
Prisen er 65 kr. for voksne og ½ pris
for børn mellem 4 – 12
Husk at melde til senest mandag.

Julehygge med Kræmmermarked
Søndag d 26. november kl. 10-16.

Igen i år vil der være hyggelige timer
i centret. Vi vil igen samarbejde med
kirken og de lokale foreninger. I år har
vi lavet det sådan, at man kan booke en
stand på en eller flere bander i hallen.
Så kig i gemmerne og se, om der skulle
være noget, der kunne sælges, eller kig
forbi. Der vil være juleklip med børn og
salg af gløgg og æbleskiver.
Vi ses i centret.
M.v.h. Charlotte, Centerleder

Gammelt jern kan afleveres
hos Henning Jørgensen Bandsbyvej 44 i en jerncontainer.
Er der spørgsmål eller problemer med at fragte større ting:
Ring venligst til
Henning Jørgensen		
Lars Provstgaard 		

mobil 24 22 62 66
mobil 40 46 02 93

Pengene går til et godt formål i Holmsland
Idræts- og Kultucenter
Hilsen jernudvalget
24
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Fernisering
i Holmsland
Idræts- og
Kulturcenter
Efter en kort velkomsttale præsenterede Esther Larsen fra kunstudvalget de
øvrige medlemmer af udvalget og gav
herefter ordet videre til kunstner Hanne
Schmidt, som fortalte om sine malerier.
Hanne Schmidt arbejder i oliemalerier
og tegninger, og har haft adskillige censurerede udstillinger.

Der hersker en ro og nærmest larmende
stilhed over de forladte rum. Det er
meget stemningsfyldt, selv om der ingen mennesker er. Som om nogen lige
er gået. Man tænker:”Kommer jeg til
ulejlighed. Skal jeg banke på eller gå
igen?”
Der står en tom stol. Inviterer den til
at man skal sætte sig og vente, eller
har nogen forladt den i hast? I entreen
hænger en frakke. Der må være nogen.
Det er enkle penselstrøg. Fine farvekompositioner. En spændende kunstner.
Mange var mødt op for at se og høre om
Hanne Schmidts malerier.
En fin septemberaften.
Elisabeth Enggrob Bak.
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Kunst i Kloster
Holmsland Idræts- og Kulturcenter har
tilknyttet et kunstudvalg, der arbejder
under navnet ”KunstiKloster”.
Vi har til opgave at sørge for at bringe
kunst til Kloster – til de store hvide flader i Centeret. Vi har ansvar for skiftende
udstillinger i foyer’en, i garderoben og
i forrummet til festsalen. Der er højt til
loft og et godt lysindfald, så der er gode
muligheder for varierede udstillinger på
de store vægge.
Men kunst kommer ikke af sig selv. Vi
er afhængige af kontakter til forskellige
kunstnere, og vi er opsøgende i forhold
til hvad der sker i området. Vi møder
altid stor velvilje blandt kunstnerne; de
vil gerne udstille i Kloster.
Hvem skal på udstillingslisten i 2018?
”KunstiKloster” vil gerne invitere til
et samarbejde med alle på Holmsland.
Kender I nogen kunstnere, hvis billeder
eller andet, I er glade for? Har I selv noget, I kunne tænke jer at dele med os?
Har I nogen kontakter? En udstilling
kan være mange ting. Der er også plads
til flere i udvalget.
En udstilling varer typisk i to måneder
og præsenteres ved en fernisering, hvor
Centeret er vært for en lille forfriskning i form af et glas vin og en kop kaf26

fe. Det plejer at være en hyggelig stund,
hvor den pågældende kunstner er med
og fortæller om sin kunst / sine billeder. Der er en livlig snak mellem gæster
og kunstner – og kunsten er med til at
bringe et særligt liv ind i Centeret.
Venlig hilsen Kunst i Kloster
KunstiKloster er:
Berit Korsholm Pedersen, Røjklitvej,
Kloster 6154 1210
Margot Jacobsen, Havklitvej, Klegod
4035 9209
Birgit Poulsen, Langelandsgade,
Ringkøbing 2127 8634
Jeanette Both, Røjklitvej, Kloster
5042 7847
Praktisk medhjælper:
Sjoerd Both, Røjklitvej, Kloster
5041 5244
Esther Larsen, Ahornalle, Lodbjerg
Hede 2929 9761

KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN

December 2017–Februar 2018

Mærkelige veje
Livet tager nogle gange mærkelige veje. Og hvad gør
man så? Det giver stof til eftertanke og emner for
mange prædikener. Denne vinter bliver det også emnet for tre folkelige foredrag. Tre lokale ansigter fortæller om de sving deres liv har slået.
David Saks voksede op som jøde i det katolske Chile,
landet med de høje Andesbjerge. Alligevel har han
gennem 3 årtier været et kendt ansigt i Kloster.
Thorkild Olesen voksede op i Sønderby og mistede synet som ung. Nu er han formand for de Dansk Handicap Forbund. For hvorfor skal en handicappet Holmbo
lade sig begrænse?
Ole Tang er også fra Sønderby, nu bor han på Salling
ved Skive, men rødderne er stadig på Holmsland og
Klitten og på vejene frem og tilbage har han mødt så
mange skikkelser, som kalder eftertanken frem.
Kom og hør fortællinger og historier, som er underfundige, tankevækkende og som måske kalder på et lille
smil undervejs.
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Og så er der jo også musikken! Børnekor, folkekor,
kammerkor og Willy Egmose, som får orglet til at
swinge. Der sker en del i kirkerne vinteren igennem:
Se listen over arrangementer.
Ole Lange

Holmbohjemmet

Tirsdag 12/12 kl. 14.30: gudstjeneste.
Juleaften den 24.12. kl. 10.30.
Tirsdag 9. januar 14.30: Sangeftermiddag.
Onsdag 31 januar kl. 10.30: gudstjeneste.
Tirsdag den 6. februar kl. 14.30: Sangeftermiddag
Onsdag 28. februar kl. 10.30: gudstjeneste.
Kom og vær med til en hyggelig time sammen. Alle er
velkomne!

Arrangementer før nytår

1. ”Vi tænder juletræet” – Efter julehygge i Idrætsog Kulturcentret samles vi og synger en række julesange, hører om danske juletraditioner og tænder juletræet på ”Æ Pold”.
Søndag den 26. november kl. 16.15 i Ny Sogn kirke
2. ”Vi synger julen ind” – Adventskoncert med børn
fra Holmsland Skole og Musikskolen.
Mandag den 4. december kl. 19.00 i Gl. Sogn kirke
3. ”Holmslandkorets Julekoncert” –
Søndag den 17. december kl. 19.30 i Ny Sogn kirke
4. ”Godt nytår” – 1. januar lyder det: Godt nytår,
Frohes neues Jahr og A Happy New Year. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på lidt kransekage og
et lille glas. Alle er meget velkomne!
kl 11.00 Ny Sogn kirke: International gudstjeneste
kl. 14.00 i Gammel Sogn kirke: Nytårsgudstjeneste.
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke

26. nov. Sidste sø.i Kirke16:15 – Vi tænåret Matt 25:Dom og nåde
der julelys1
3.dec. – 1.sø.i Advent – Luk
10.30
4: Jesus i Nazaret
Mandag d. 4. december
10. dec. - 2.sø. i Advent: Matt.
9.00
25: De 10 brudepiger
19.30
17. dec. - 3.s.i Advent Luk 1:
Holmslandkoret3
Zakarias’ lovprisning
24. dec. Juleaften Luk 2: Jule15.00
evangeliet
25. dec. Juledag Joh 1: I be9.00
gyndelsen var Ordet
26. dec. 2. Juledag Matt
10.30
10,32-42: At tage imod Kristus
11.004
1.jan. Nytårs Matt 6: Fadervor
7.januar - 1.sø.e. Hell.3 kg.:
15.005
Lukas 2: Jesus som 12 årig
14. januar - 2. søn. e. Hell. 3
10.30
kg.:Joh 2: Brylluppet i Kana
19.30 foredrag6
Onsdag 17. januar:
21. jan. – Sidste sø.eft.Hell.3
kg. – Joh 12: Om Jesu død
10.30
28. jan. - Septuagesima søndag Matt 25: Betroede talenter
Onsdag 31. januar
4. febr. – Seksagesima søndag – Mark 4: Sennepsfrøet
Onsdag 7. februar
11. febr. – Fastelavn – Luk
18: Jesus helbreder en blind
18. febr. – 1.s.i Fasten - Luk
22: Den største i Himmeriget?
25. febr. – 2.s.i Fasten –
Mark 9: den stumme ånd
4. mar. – 3.s.i Fasten – Johs
8: Jesus er udgået fra Gud

Gl. Sogn kirke
10.30
9.00
19.00 Koncert2
10.30

13.30
10.30
9.00
14.004
10.30
*
10.30
Erik Paabøl
9.00

19.30 – Koncert7
10.30*
19.30 Foredrag8
9.00
Mogens Thams
9.00*

14.00
Forårsmøde9

10.30

9.00

9.00

10.30
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*Hee kirke 14.jan 9.00. Rindum kirke 4. feb. 9.00 - 18.feb. 10.30

Arrangementer efter nytår

5. ”Vi runder julen af” –Hellig tre Kongers-koncert
med Lemvig Kammerkor og vi synger julesangene en
sidste gang. Søndag den 7. januar kl. 15.00 i Ny Sogn
kirke. Alle er meget velkomne!
6. ”Fra Chile til Kloster” – David Saks har nu boet i
Kloster i 3 årtier. Hvem havde troet at en dreng fra
Andesbjergenes land, Chile, skulle få sit voksenliv ved
foden af de Vestjyske Klitter? Onsdag den 17. januar
kl. 19.30 i Præstegården. Alle er meget velkomne!
7. Jazz-kirkekoncert med Willy Egmose. En festlig
aften med salmer, sange og melodier med rytmisk
præg– Onsdag den 31. januar kl. 19.30 – Gammel
Sogn kirke. Entré 50,-kr. Alle er meget velkomne!
8. Hvorfor skal en handicappet Holmbo lade sig
begrænse? Foredragsaften med formand for Dansk
Blindesamfund Thorkild Olesen, Odense. Onsdag den
7. februar kl. 19.30 i Præstegården. Alle er meget velkomne!
9.”Livstråde fra Holmsland til Salling og tilbage
igen – skitseret med løs hånd” – Forårsmøde med
Ole Tang: Søndag den 18. februar kl. 14.00 Gammel
Sogn kirke og skolestue. Alle er meget velkomne!

Foto på forside
”En rose så jeg skyde”, hedder en julesalme. Når det
bliver vinter, mørkt og trist kan blomster opmuntre.
Her en rose fra en af de gamle kirkebænke

Kontakt:
www.holmsland-kirker.dk.
Ny Sogn Gammel Sogn
Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene: 24484340/61204437
30

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND

December 2017
Mandag d. 4.
Bibelkreds hos Jette og Per
Tirsdag d. 5.
Adventsmøde. Bjarne Lindgren taler
Fredag d. 29.
Julefest. Thomas Kristensen, Hvide Sande, taler
Januar 2018
Mandag d. 8.
Tirsdag d. 9.
Onsdag d. 10.
Mandag d. 15.
Mandag d. 22.
Torsdag d. 25.
Februar 2018
Mandag d. 5.
Mandag d. 19.
Tirsdag d. 20.
Onsdag d. 21.
Lørdag d. 24.

Evangelisk Alliance Bedeuge.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Bibelkreds hos Lillian og Peter.
Kredsgeneralforsamling i Fiskbæk Missionshus.
Bibelkursus i Ringkøbing ved Gert Nicolajsen, Vorgod.
Bibelkreds hos Ester og Johannes.
Møde med Missionær Heri Elttør, Aulum.
Møde med Missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup.
Møde med Rektor Karsten Hauge Mortensen. Ringkøbing.
Bibelundervisningsdag i Ringkøbing. Tid: Kl. 09:30 - 15:30
Undervisningskonsulent Sprint Aagaard Korsholm medvirker.

Marts 2018
Mandag d. 5.
Tirsdag d. 13.
Mandag d. 19.

Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen.
Generalforsamling. Bjarne Lindgreen taler.
Kredsmøde. Inspirationsaften i Hanning.

April 2018
Tirsdag d. 3.
Tirsdag d. 10.

Bibelkreds hos Svala og Christian.
Møde med valgmenighedspræst Flemming Mose Lauridsen, Ølgod.

Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus kl. 19.30
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen tlf. 97337217.
Alle er hjertelig velkomne.
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Havetraktor/Rider, Robot, Plæneklipper, Motorsav & Buskrydder m.v.
Havetraktor/Rider

Kontakt Have- & Park
værkstedet på telefon:
25 38 13 53

Vask af maskine
Ruststop behandling klippebord
Olieskift på motor
Udskiftning af tændrør & luftfilter
Slibning af kniv eller udskiftning
Styretøj justeres
Kileremme kontrolleres for slitage
Lejer og strammehjul kontrolleres
Maskinen gennemsmøres

Plæneklipper
Vask af maskine
Olieskift
Udskiftning af tændrør & luftfilter
Slibning af kniv eller udskiftning
Kabler smøres

Stiga AutoClip

Holmsland Maskinforretning A/S

Opdatering af software
Kontrol af elektronik
Kontrol af motorer, sensorer mv.
Udskiftning af kniv

Bandsbyvej 11, Kloster - 6950 Ringkøbing – Tlf. 97 33 72 11
Vinkelvej 18A – 8620 Kjellerup – Tlf. 88 44 77 44
www.holmsland.as

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

Holmsland Tømrer- og Maskinsnedkeri A/S
Klostervej 82 6950 Ringkøbing

97 33 70 24
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ÅRETS JULEFROKOST
LØRDAG DEN16. DEC. 2017 KL. 18,30
I HOLMSLAND IDRÆTS & KULTURCENTER

MED

Saml 20
pers. og få
1 flaske
snaps til
bordet
Lækker julebuffet
fra koksusgaard

Pris
295 kr.

TILMELDING & BETALING SENEST D. 1. DEC.
TIL HOLMSLAND IDRÆTS & KULTURCENTER
PÅ TLF. 4046 1680
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K RANIO S AKRAL T ERAPI
Stress, ondt i hoved, nakke, skuldre, kæbe o.l.
Så er KST måske noget for dig?
Adresse:
Sundhedshuset
Nørredige 28
6950
Ringkøbing

Berit Korsholm

61541210

www.røjklit.dk - berit@roejklit.dk

Glædelig jul og godt nytår!
Klostervej 96, Kloster, 6950 Ringkøbing, Tel. 97 33 72 38
www.klosterdesign.dk
@Klosterdesigncharlyscafe
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Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk
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Vi siger goddag til julen i
Kloster

Søndag d 26. november
Kl. 10-16 i Centeret:

Julehygge med Kræmmermarked

Kl. 16.15 i Ny Sogn kirke:
”Vi tænder juletræet” – Efter jule-hygge i Idræts- og Kulturcentret
samles vi og synger en række julesange, hører om danske juletraditioner og tænder juletræet på ”Æ Pold”.

		Søndag

d. 3. december

		kl. 15.00 I Brugsen:
		
Vi inviterer indenfor til en julepyntet butik.
		
Vi byder på dejlig julekage og kaffe og synger
		
måske en sang.
		
Vi udtrækker gevinsterne kl. 15.30 på de lodder,
kunderne har optjent i ugens løb, og vi finder tre
		
vindere i børnenes konkurrence.
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Holmbohjemmet
Naturens dag den 10.september på
Røjklit havn var velbesøgt, og vi deltog
også herfra i arrangementet. Den mandlige halvdel fik sig en fiskefrikadelle og
en øl, medens damerne var en tur i strikketeltet. Godt samvær med folk ude fra
byen.
Fire dage sidst i september måned
havde vi lejet sommerhuset “Fruergaard” i Stauning. Vi drog afsted mandag med pakket bus og højt humør. Fire
af vores beboere havde valgt opholdet
med overnatning, og ellers kørte vi frem
og tilbage og hentede nogen til frokost
og kaffe. Afstanden var overkommelig,
og der er en fin natur at kigge på langs
fjorden og videre ind over Stauning.

rangeret ture ud i området: Flymuseet,
Stauning whisky, tur i engene og ud i
det blå. Og ellers nød vi at hygge os i
de magelige lædermøbler i jagtstuen,
få et spil kort eller sidde på terrassen
og strikke eller spille stanggolf. Et par
stykker afprøvede også husets pool.

Vi fik besøg af ejeren til Fruergaard, som
fortalte levende og spændende om huset
og området. Da han er kartoffelavler,
donerede han kartofler, som vi hen-tede
i en spand direkte fra optageren. Vi sluttede opholdet af torsdag aften med stegt
flæsk på Stauning havn. Og alle var enige om, at det havde været dejlige dage,
men nu ville vi gerne hjem i egen seng.
Og igen en stor tak til vores frivillige,
som deltog - både med det sociale og
det praktiske.

Vi havde slået arrangementet sammen
med Fjordglimt i Hvide Sande, og de
kom to af dagene med beboere derfra.
Sjovt for alle at møde nye mennesker,
og der blev snakket livligt hen over bordene. Da vi var mange mennesker, og
det af og til kneb med pladsen, fik vi ar-

Det går mod vinter, og vores næste arrangement er efterårsfesten den 2.november. Mon ikke det bliver lige så
hyggeligt, som det plejer?
Jytte Jensen - Holmbohjemmet.
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Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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KLOSTER BØRNEHUS
1. præmien og 10.000 kr. for den bedste idé i Lederforum for Ledelsesakademiet i Ringkøbing-Skjern Kommune gik til Kloster Børnehus.
Ideen handler om brobygning mellem
de unge i Børnehuset og de ældre på
Holmbohjemmet.
Børnehuset låner lokaler af Holmbohjemmet til den ældste årgang af
børnene i Kloster Børnehus og skaber
mange glæder for begge parter. Præmiesummen vil sandsynligvis gå til et fælles
arrangement.
Hvis du vil vide mere om samarbejdet,
som har fået besøg af TVMidtvest og
TV2, så er du velkommen til at kontak-

te lederen af Børnehuset Anny Pedersen
eller lederen af Holmbohjemmet Lissi
Mikkelsen.
42 glade hoveder tæller Børnehuset
fordelt på vuggestue og børnehave. Der
arbejdes med selvstændighed fra en ung
alder, og man kan forundres og glædes
over hvor tidligt (og hvor meget) sådan
nogle små hoveder selv kan hjælpe med
fx at få deres overtøj på.
I kan følge Børnehuset på facebook
Kloster Børnehus.
På vegne af Forældrebestyrelsen,
Tina Berger Jeppesen
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HOLMSLAND SKOLE
Uret er allerede gået på vintertid,
skoleåret er i fuld gang, og allerede nu
har vores fantastiske elever og dygtige
personale på Holmsland skole haft travlt
med mange spændende aktiviteter, positiv læring og masser af motion. Kort
sagt: en skole i bevægelse på alle måder.

Tiden der gik:

Vores nyeste elever i 0. klasse på
Holmsland Skole er også faldet godt
til. De har været på besøg i børnehaven
hos solsikkerne flere gange siden skolestart. I august var de på besøg på Holmbohjemmet for at være i selskab med
”Skraldebang” – et fantastisk teater fuld
af sang og dans. Så sammen med Solsikkerne og en masse af beboerne på
Holmbohjemmet nød de en formiddag,
hvor mange af de gode gamle sanglege
blev vækket til live igen.
Og vores ældste elever i 6. klasse har
været på skolerejse, som i år gik til
Sønderborg. De beretter om en fantastisk oplevelse med besøg på Dybbøl
banke, Sønderborg Slot, Danfoss Univers samt meget andet.
For efterhånden flere år siden startede
Holmsland Skole op med at undervise
de ældste børn i at windsurfe – at bruge vandet og gøre vores unge mennesker nysgerrige på denne sportsgren. På
trods af vejr og vind tog 5. og 6. klasse
derfor bussen til Hvide Sande Westvind
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Surfcenter 3 torsdage i august/september og tilbragte nogle sjove timer på
vandet med nogle entusiastiske instruktører og engagerede lærer.
Eleverne nød at lære noget nyt og selv
om det var svært at komme op at stå
på brættet, lykkedes det faktisk for de
fleste at stå i kortere eller længere tid.
Dagene bød også på masser af grin og
sure våddragter.

HOLMSLAND SKOLE

Elevrådet har været aktivt og afholdt en
super dejlig dyredag på skolen. Dyredag er altid en fantastisk dejlig dag
med fokus på børnenes kæledyr – både
store og små. Smukke, flotte og rigtig
bløde dyr var overalt – der blev nusset
og klappet og spurgt ind til fodring, pasning og alle de vigtigste ting omkring
dyrene, og de tre bedste dyrepassere
blev kåret af et dommerpanel.

Alle elever, som medbragte deres
kæledyr, modtog et diplom for at deltage i dyredagen. Der var masser af
lækre hunde, bløde katte, smukke heste,
flotte høns, skønne marsvin, søde kaniner, en sjov chinchilla, små hamstere og
våde fisk. En dejlig dag i dyrenes tegn
med nogle stolte børn.
I september måtte vi tage afsked med
Lars Husted efter mange gode år – Lars
valgte at gå på efterløn, hvilket der var
stor respekt for, men han efterlader et
stort savn hos både børn og voksne.
Lars’ sidste arbejdsdag blev markeret
med sange, taler og sjove indslag. Der
blev derfor en vigtig plads at udfylde på
skolen og til dette har vi været så heldige at få ansat Claus Larsen fra Kvong.
Claus har tidligere været lærer på teknisk
skole i Skjern. Så et farvel til Lars og et
goddag til Claus.
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HOLMSLAND SKOLE
De første skolemåneder har også budt
på ekstra motion – på skolen løber
børnene næsten hver dag, men i perioder er løbeskoene blevet skiftet ud
med cyklerne.

sko i Lille Team. En herlig dag med
masser af frisk luft og god motion.

I uge 36 og 37 deltog skolen i den landsdækkende kampagne ABC – Alle Børn
Cykler. Store Team brugte cyklerne i
nærmiljøet, mens Lille Team var på
lidt længere ture, hvor de blandt andet cyklede på den flotte tur over Bagges Dæmning og ud til Søndervig Campingplads, hvor Robert og Lise gav
is til alle. Der er blevet trænet færdselsregler og -tavler, øvet cyklematematik, sunget cykelsange og lært forskellige manøvreøvelser på cyklerne.
Sidste fredag før efterårsferien holder Danmark traditionen tro Skolernes
Motionsdag. Holmsland skole deltog aktivt i denne med både cykletur,
O-løb og kampen om den gyldne sko
– årets sløjfeløb. Efter fælles opvarmning i skolegården cyklede alle elever
via forskellige ruter til legepladsen på
Lodbjerghede – denne gang tog nogle
af Store Teams elever ruten via Bagges
Dæmning. På legepladsen deltog alle
elever i et orienteringsløb, hvorefter
de cyklede tilbage på skolen og indtog
frokost, før alle elever deltog i konkurrencen om den gyldne sko på Hallens
sportsplads. 6. klasse løb med sejren i
Store Team og 3. klasse tog den gyldne
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Moderne mormor-mad er et nyt koncept og tilbud til børnene. At få et varmt
måltid mad og smage på nye sunde retter blev taget godt imod, da 57 af skolens børn allerede er tilmeldt de første 4
omgange varm mormor-mad.
Et madkorps af frivillige – bestående af
både forældre, bedsteforældre og andre
frivillige fra området – startede den sidste torsdag i oktober med at sætte gang

HOLMSLAND SKOLE
i dette nye initiativ. Der blev kreeret en
lækker ret bestående af Boller i Karry
med fyldt pebere – hvor der var grøntsager i kødbollerne og tre forskellige
slags ris. Det blev en stor succes – både
for de frivillige i køkkenet og for skolens børn. Flere børn så gerne, at de
frivillige allerede kom igen ugen ef-ter,
men indtil videre kommer det frivillige
madkorps en gang om måneden.
Næste gang er torsdag den 23. november og hvis der er flere i lokalområdet,
som er nysgerrige og gerne vil give en
hånd med og være en del af det frivillig madkorps, så kontakt tovholder Jette
Aarup tlf. 40 51 39 10.
Og hvis der er flere børn, som super gerne vil have Moderne Mormor-mad, så
kan det stadig nås – 75 kr. på kontonummer 7606 1487344. Husk navn og
klasse.

Kalender:
• Torsdag den 23. november: Frivillige laver Moderne mormor
mad til børnene.
• Torsdag den 30. november: Juleklippedag i Regnbuen for forældre og søskende.
• Fredag den 1. december: Juleklippedag på skolen.
• Torsdag den 14. december: Moderne mormor-mad – både for
børnene og deres bedsteforældre.
• Onsdag den 20. december: Kirkegang og juleafslutning – herefter juleferie.
• Onsdag den 3. januar 2018: Så er
vi klar igen - første skoledag i det
nye år.
• Tirsdag 9. januar: Forældredag –
alle er meget velkomne.
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et
godt nytår.
På skolebestyrelsens vegne
Betina Bækdal Tvistholm
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Køb & Salg af nyere biler
Yamaha
ATV - Scootere - påhængsmotorer
Craftsman®
Havetraktorer

Se bilerne på www.jj-auto.dk

Salg af nye
trailere

Toftvej 4 . Gl. Sogn . Tlf. 97 32 11 58

Herningvej 74
6950 Ringkøbing
Hovedgaden 12
6980 Tim
Konsultation efter aftale
tlf: 70 22 44 42
Telefontid:
mandag - torsdag kl. 8 - 17
fredag kl. 8 -16

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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Dagli’ Brugsen Kloster
Det går rigtig godt i
Holmsland Brugsforening
Når det går godt, hvorfor er der så
ind imellem tomme hylder og tomme
frostbokse?
COOP har fået ny leverandør i frost.
Det betyder store forsinkelser i levering af frostvarer og altså tomme bokse
i butikken. Meget utilfredsstillende ikke
at kunne levere den vare, kunden efterspørger. Og det er ikke kun indenfor
frost; men også indenfor almindelige
kolonialevarer COOP har svært ved at
levere varen, når hylden er tom.
Vi håber problemet snart løser sig!

Julen holder sit indtog på
Holmsland i to etaper – sådan
bliver det i år af praktiske
grunde. Næste år håber vi, vi
er tilbage til fælles adventshygge på Holmsland.
Søndag d. 26. nov. tændes julebelysningen og juletræet på Pollen i forbindelse
med adventshygge i Centeret og i kirken.
Samme dag er der gode tilbud i Brugsen
og julelotteriet sættes i gang.
Kig endelig ind i butikken, når juletræet
er tændt. Alle kunder får et lod for hvert
køb i butikken for 100 kr. og det fortsætter til søndag d. 3. dec. kl. 14.30.

I år inviterer vi alle børn og barnlige sjæle
til at pynte butikken. Vi vil gerne ha’ juleklip eller juletegninger og god julestemning i butikken. Alle kan være med
og julepynten skal afleveres i butikken
senest lørdag d. 2. dec. Når I afleverer
en lille tegning eller juleklip, eller hvad I
nu finder på, får I en lille chokoladenisse
og chancen for at vinde en præmie, der
udtrækkes søndag d. 3. dec.
1. søndag i advent d. 3. dec. kl. 15.00
inviterer Brugsen indenfor til en julepyntet butik. Vi byder på dejlig julekage og kaffe og synger måske en sang.
Vi udtrækker gevinsterne kl. 15.30 på
de lodder, kunderne har optjent i ugens
løb, og vi finder tre vindere i børnenes
konkurrence.
Vi ønsker god julehandel i Holmsland
Brugsforening.
Bestyrelsen
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A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning
Aut. kloakfirma
Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel. 97 31 10 66
info@pjpbyg.dk - www.pjpbyg.dk
Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning, betonarbejde,
kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde, anlæg af veje,
indkørsler, terrasse.
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Holmslandkoret

Vi er i fuld gang med at øve vort juleprogram, som vi skal optræde med til
koncerter i december, hvor der bliver
flere muligheder for at høre os.
Lørdag den 2. december kl. 15.00 synger vi på Holmbohjemmet i Kloster.

Søndag den 10. december gælder det
Hvide Sande.
Først synger vi kl. 14.30 på Anker Fjord
Hospice og derefter kl. 16.00 i Hvide
Sande Kirke.
Søndag den 17. december kl. 19.30 er
der julekoncert i Ny Sogn Kirke.
Alle er velkomne.

Fru B

Blomster  Brugskunst  Creme  Delikatesser
Øl  Staby is  m.v.
Søndervig Landevej 24  6950 Ringkøbing
53 52 54 09
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Madlavning for
mænd og kvinder
Start 20/11 kl. 17.15
eller 27/11 kl. 17.15

Også i år er der madlavning for mænd.
Vi har lavet en lille ændring og det er, at
kvinder også kan deltage i år.
Det bliver enten et kvindehold, hvis der
er deltagere nok eller blandet, helt afhængigt af, hvor mange vi er.
Der vil blive lavet mad på mange forskellige niveauer, både let hverdagskost
og noget, der er lidt mere avanceret.
Hovedsagen er, at vi har det godt med at
lave det, og at det smager godt.
Alt det vil Grethe Nisgaard stå for. Hun
er kostvejleder og vil give en god forklaring og vejledning i al madlavning.
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Det praktiske er, at I melder jer på AOFs
hjemmeside, og når vi ved, hvor mange
vi er, vil I blive fordelt på de forskellige hold.
I får besked på, hvilket hold I er på inden kursets start.
Hvis I har spørgsmål, kan I rette henvendelse til:
Erik Dideriksen på tlf. 30420458.
Find omtale på AOF Ringkøbings
hjemmeside:
https://ringkobing-skjern.aof.dk/kurser/
Mad+og+vin/Madlavning/

v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

Rep. af alle bilmærker
Reservedele - også originale
Klima & ac-eftersyn
Alt i forsikringsskader
Auto diagnose
Service & Tryghed til den rigtige pris
Lave priser på dæk
3 års garanti på reservedele
Gratis lånebil

Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang
- og du bevarer din bils fabriksgaranti!

Reservedels garanti

Røjklit Autoservice

MIKAEL TVISTHOLM
40 81 18 16

Sønderbyvej 19
Søndervig
6950
Ringkøbing – Solvar
Biobrændsel
mikael@tvistholm.dk
www.tvistholm.dkMIKAEL TV
Biobrændsel
- Solvarme
- jordvarme
- Naturvarme
- mm.
Biobrændsel
– Solvarme
– Jordvarme
- Naturvarme

– m.m.

Sønderbyve
mikael@tv

MIKAEL TVISTHOLM - Tlf. 40 81 18 16
Sønderbyvej 19 - Søndervig - 6950 Ringkøbing
KLOSTER
AUTOVÆRKSTED
mikael@tvistholm.dk
– www.tvistholm.dk

Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU

Sogneforeningens
flagudlejning

Borde og stole lejes ved henvendelse til:
Line Knoth
51 80 71 91 eller info@h-gu.dk
HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene.

Kontakt:
Bent Poulsen
2344 8251

Vor mailadresse i HGU: info@h-gu.dk
Denne adresse kan også bruges, hvis man har
spørgsmål til/om HGU.

M.K. Fodpleje
Lægeeks. fodplejer og
aut. zoneterapeut
Mette Kristensen
Nørbyvej 48
Tlf. 97 33 70 49
Træffes bedst mellem 8.00 – 9.00

ALDERSLYST VAGTSERVICE
v/Michael Lumby
Søndervig Landevej 5
6950 Ringkøbing
20 24 48 46
• Vagt og tilsyn
• Hundepatrulje
• Adgangskontrol
• Alarmudrykning
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• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol

Holmsland
Lokalhistoriske
Arkiv
Nedenstående stammer fra bogen ”Fra
heden til havet” med undertitlen ”Vest
jyske skildringer”, skrevet af forfatteren
Alfred Jeppesen.
Vi er i begyndelsen eller midten af
1800-tallet, i hvert fald før 1869, da der
blev bygget kirker på Klitten. Der var
ingen gennemsejling ved Hvide Sande.
Ringkøbing Fjords udløb var ved Nymindegab eller sydligere. Forbindelsen til Holmsland ved Søndervig var besværlig, idet Sandene på det tidspunkt
ikke var udtørrede, så man skulle passere et vandområde.
I skildringen af ligtogets besværligheder med at komme frem forekommer ordet ”Letter”. Ordet betyder ”rus”,
hvilket stemmer godt nok med den sammenhæng, det er nævnt i.

Klitfolkenes lange og
besværlige kirkevej.
I ældre tid fandtes ingen kirke på
Klitten, hvis befolkning måtte søge til
Gammelsogn kirke på Holmsland. Den
lå så nær ved fjordbredden, at klitboerne, som på helligdage kom sejlende
dertil, kunne fortøje deres både lige
neden for kirkegårdsskrænten. De folk,
som boede længst borte på klittangen,
havde over land en flere mil lang kirkevej, som med sine mosemoradser og

vandsamlinger var vanskelig at færdes
ad, navnlig ved vintertid.
Når der skulle være bryllup i en gård på
den sydlige del af tangen, blev gæsterne,
hvoraf de fleste var fra de nærmeste
fiskerlejer, indbudt til at møde tidligt
en lørdag morgen. Der kunne komme
op imod tyve vogne til gildesgården.
De fremmede blev straks trakteret med
smørrebrød, kaffe og brændevin.
Snart satte bryllupstoget sig i bevægelse, og undervejs bedede man flere
gange. Folkene nød en dram til et stykke
tør kage, og hestene fik brødhumpler.
Undertiden måtte vognene følge helt
oversvømmede hjulspor, men viste det
sig, at vandet på sine steder stod så højt,
at kuskene ikke turde køre igennem det,
gjorde bryllupsfolkene holdt, og stal
dede ind hos bekendte på Klitten. Her
lånte de nogle både og sejlede så over
til Holmsland, hvor de overnattede hos
gæstfri gårdmandsfamilier.
Søndag morgen samledes hele brudefølget i det hjem, hvor brudeparret var
taget ind, og efter at alle var blevet godt
beværtet, kørte Holmsland-boerne dem
til kirken.
Straks efter vielsen begyndte klitfolkene hjemturen, og så snart vogntoget ad den trælse vej var nået forbi
”æ hvid’Sande”, fik de vel beskænkede kuske gerne lyst til at køre om kap.
Dertil egnede stedet sig godt. Løb hestene løbsk, kunne man let køre dem fast
i klitterne, og væltede vognen kunne
man ingen skade tage i det løse strandsand.
Knap var gæsterne vendt tilbage til
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bryllupsgården, før de blev budt på et
solidt måltid med suppe, kød og æggeost, en yndet ret, der var lavet af nymalket mælk og æg, og hvortil man søbede
varm mjød eller sødet øl. Efter maden
begyndte dansen, og i nattens løb blev
der flere gange serveret sigtebrød med
pålæg, kaffe og punch.

følge at nå frem til Gammelsogn kirke,
hvor den døde skulle jordes. Ofte var
det nødvendigt at lade kisten stå natten
over før begravelsesdagen enten et sted
på klittangen eller på Holmsland.

Om mandagen gik gildet videre og
fortsatte til tirsdag ved middagstid, da
gæsterne takkede af og begav sig hjemad.

rigeligt beværtet undervejs, og i en
ældre beskrivelse af en sådan begravelsesfærd hedder det: ”Ligtoget gik
med en lille Letter hele Tiden, hvad der
for Resten ikke var underligt, når man
havde saa besværlig en Rejse at gjøre
og skulde bede så tit”.

Ikke blot ved bryllupper, men vel
navnlig ved begravelser forekom kirkevejen til Holmsland meget besværlig.
Det tog i reglen et par dage for et lig52

Ligesom ved bryllupsfester blev
gæsterne ved enhver begravelse også

Konfirmanderne fra den fjernest liggende del af Klitten havde en urimelig
lang vej at tilbagelægge, når de ved vintertid skulle gå til præst på Holmsland
og tilbage igen på én dag. De mere
velha
ven
de klitboere plejede at leje
deres børn ind hos nogle Holmslandfamilier i de måneder, konfirmationsforberedelsen varede, men mange
drenge og piger fra småkårshjem måtte
tage turen til og fra præstegården på
samme dag. Det hørte ikke til det ualmindelige, at de på den oversvømmede
vej blev nødt til at vade gennem vand,
der gik dem højt op på livet.
En fjortenårig pige, der kom fra præst,
ville gå hjem strandlangs på fjordisen.
Det var ved at være mørkt, hun for vild
og faldt i en våge. Da det blev ud på aftenen, og hun ikke var kommet hjem,
”saa mærkede man jo, at der var noget
galt ved det. Der blev søgt efter hende,
og omsider fandt man hende siddende
død med Armene og Hovedet over Isen,
Hun var frossen ihjel.”
Klittangen blev senere lagt til Nysogn
kirke på Holmsland, men beboernes
kirkevej blev ikke synderlig kortere
af den grund. Til tider blev den endog
mere besværlig. Dette uheldige forhold
blev der rådet bod på i 1869, da der blev
bygget to kirker på tangen og ansat en
præst, som boede midt imellem dem.
I relation til ovenstående kan der
fortælles en lille anekdote, som skulle
være sandfærdig.

En familie på den sydligste del af klitten skulle have et barn døbt. Det var ved
vintertide, og fjorden var frosset til, så
man besluttede at gå over isen til Gammelsogn kirke. Uheldigvis faldt man undervejs i en våge, men man reddede sig
op og kom frem til kirken.
Under dåben stillede præsten det
sædvanlige spørgsmål: ”Er barnet
hjemmedøbt?” hvortil faderen svarede:
”Nej, den er gjennemblødt!”

Det perfekte køb som
varmer hele året

Fra uge 47 - 51 giver vi et par
mohairstrømper med (værdi 110 kr.)
ved køb af Glerup filtsko.

Se butikkens åbningstider på vores nye
hjemmeside: www.huset-tind.dk
Røjklitvej 10 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 33 77 78 • info@huset-tind.dk
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

Landbrugsarbejde
● Dræning
● Entreprenør
● Flisearbejde
● Salg af grus o.s.v.
●

Kloakering
● Kørsel med lastbil
● Nedsivningsanlæg
● Nedbrydning
● Vej vedligehold
●

Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud.
Nørbyvej 44, Holmsland, 6950 Ringkøbing
Tlf. Fastnet: 9733 7414 . Tlf. Mobilnet: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet http: www.holmsland-maskinstation.dk
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Siden med tiden

For tømning af postkasser, åbningstider af genbrugspladsen m.m.

Postkasserne i :

Kloster: Dagli´Brugsen
Postkasserne tømmes:
Lægges i
Mandag
Tirsdag
Onsdag før 9
Torsdag
Fredag
Lørdag før 9
Søndag

Tømmes kl. 9
onsdag
onsdag
onsdag
lørdag
lørdag
lørdag
onsdag

Søndervig: Meny: Tirsdag - onsdag - torsdag - fredag
NB NB NB!!!!!!!! Brugsen Kloster og Meny i Søndervig:
Postbudet tager breve og pakker med alle hverdage.
Man skal regne med, at de er der ved 10-tiden.
Her er der også mulighed for at købe et specielt frimærke til at sætte
på Quickbreve. Så er brevet fremme hverdagen efter.
Genbrugspladsen Kloster
Mandag og onsdag
15.00 - 17.00
Fredag
14.00 - 17.00
Lørdag
10.00 - 16.00
Der må ikke afleveres farligt affald på pladsen!
Der henvises til Ringkøbing og Hvide Sande.
Rutebilens køreplaner
Kloster: Se opslagstavlen på Dagli’Brugsens østmur.

Søndervig: Stoppestedet øst for Beach Bowl.
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HOLMSLAND BRUGSFORENING
Et naturligt indkøbssted
Dagli’Brugsen i Kloster har
hver uge nye friske tilbud.

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!
NU OGSÅ
frisk ost fra ostekøler
- kom og smag din ost

ÅBENT
mandag - søndag

7.00 - 19.00
hele året
rundt

ON LINE
TIPS & LOTTO

I Dagli’Brugsen klan du selvfølgelig
også indlevere dine tips- & lottokuponer

Kloster tlf. 97 33 70 04  Fax 97 33 74 04
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Dejlig lokalt til daglig

